Pozměňovací návrh poslance Jakuba Jandy k návrhu poslanců Milana
Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(sněmovní tisk 241)
Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a
dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:
Text návrhu:
1. K části první, článku I, bodu 1:
V § 3 odst. 3 se slovo “Praha” nahrazuje slovem “Ostrava”.

*****
Důvodová zpráva:
Obecná část
Podstatou pozměňovacího návrhu je umístění sídla nově vzniklé Národní sportovní agentury do
statutárního města Ostravy, přičemž sleduje dva základní cíle:
1) decentralizaci státní správy;
2) snižování ekonomických rozdílů mezi regiony České republiky.

Národní sportovní agentura by měla být zřízena jako nový ústřední orgán státní správy, který jen
z části převezme dosavadní zaměstnance a agendu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Tito dosavadní zaměstnanci by přitom měli tvořit pouze menší část z předpokládaného celkového
počtu zaměstnanců agentury. V daném případě tedy nejsou dány historické, geografické ani
administrativní důvody, na základě kterých by bylo nezbytné, aby tento ústřední orgán státní
správy sídlil v Praze.
V rámci decentralizace státní správy tedy existují vhodné důvody k tomu, aby sídlo Národní
sportovní agentury bylo umístěno do jiného města České republiky.
Ostrava se přitom z řady důvodů jeví být vhodnou lokalitou pro umístění sídla Národní sportovní
agentury.
Obecně lze uvést, že Ostrava patří k významným sportovním centrům České republiky, což bylo
mimo jiné potvrzeno tím, že Ostrava získala pro rok 2014 titul Evropského města sportu.

V Ostravě se konají významné mezinárodní sportovní soutěže a turnaje (např. Atletický mítink
Zlatá tretra, Mistrovství světa v ledním hokeji 2015, Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017,
apod.) a působí zde řada sportovních klubů účastnících se nejvyšších českých sportovních
soutěží. (např. FC Baník Ostrava, HC Vítkovice Ridera, Basketbalový klub NH Ostrava, FBC
ČPP Bystroň Group OSTRAVA, 1. SC TEMPISH VÍTKOVICE).
Zároveň je Ostrava důležitým centrem sportovního vzdělávání. Působí zde Katedra studií
lidského pohybu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a Sportovní gymnázium Dany a
Emila Zátopkových. Na řadě základních škol jsou zřízeny sportovní třídy.
Z důvodové zprávy k projednávané novele zákona o podpoře sportu navíc vyplývá, že by nově
zřizovaná Národní sportovní agentura měla v letech 2019 a 2020 přijmout až 50 nových
zaměstnanců.
S ohledem na aktuální situaci na trhu práce lze očekávat, že nalezení tohoto počtu zaměstnanců
v Praze může být problematické. Naproti tomu v Ostravě sídlí výrazně menší počet orgánů státní
správy či jiných obdobných institucí než v Praze, a proto je zde také menší počet pracovních
pozic podobných těm, které by nabízela Národní sportovní agentura.
Vzhledem k tomu lze mít za to, že nalezení zaměstnanců pro tuto agenturu v Ostravě může být
snazší a navíc že míra fluktuace zaměstnanců agentury by v Ostravě mohla být nižší než v Praze.
Umístění sídla Národní sportovní agentury do Ostravy by proto mohlo napomoci stabilitě
fungování tohoto nově zřízeného orgánu státní správy.
Předkládaný pozměňovací návrh může pozitivně ovlivnit také výši nákladů na provoz Národní
sportovní agentury, neboť ceny nemovitostí a jejich pronájmů jsou v Ostravě obecně nižší než
v Praze. Totéž platí také pro řadu služeb i pro životní náklady zaměstnanců agentury.
Umístnění sídla Národní sportovní agentury může mít zároveň pozitivní dopad na region
Ostravska.
Předně může zvýšit rozmanitost pracovních nabídek v tomto regionu. Ve svém důsledku však
může tento krok přispět také k ekonomickému rozvoji tohoto regionu se strukturálními
ekonomickými problémy, neboť může napomoci udržet v regionu Ostravska vzdělané a
ekonomicky aktivní obyvatele.
Z těchto důvodů je také tento pozměňovací návrh podporován některými představiteli územní
samosprávy (např. Moravskoslezského kraje).
Zvláštní část
Z důvodů strukturálních a ekonomických se navrhuje, aby sídlem Národní sportovní agentury
byla Ostrava.

